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Сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його життєво важливих потреб 

для творчого виховання  передбачається Конституцією України, Конвенцією ООН про права 

дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей і 

Планом дій щодо їх виконання. Втілення в життя вимог цих документів потребує 

невідкладних дій, спрямованих на ефективне вирішення головної проблеми забезпечення 

здоров’я дітей і молоді, що вмотивовано різким погіршенням стану їх фізичного, розумового 

і духовного розвитку.  
Здоров’я людини можна охарактеризувати як динамічний стан організму який 

відзначається повним фізичним, інтелектуальним, психічним, духовним і соціальним 

благополуччям і піддається впливу способу життя людини. Саме тому все істотніше 

відчувається гостра потреба у створенні системи формування здорового способу життя, 
формування у людей ставлення до власного здоров’я як до найбільшої цінності.  

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті турбота про здоров’я 

молоді, виховання в неї культури здорового способу життя визначається як одне з 

пріоритетних завдань. За даними Міністерства охорони здоров’я України, серед дитячого 

населення за останнє десятиліття суттєво                     (в 1,5 – 3 рази) зросла частота 

хронічних захворювань, які призводять до інвалідності. Це хвороби нервової, ендокринної, 

серцево-судинної, шлунково-кишкової, кістково-м’язової систем. Серед вітчизняних 

першокласників тільки  5 – 9% практично здорових дітей. Кількість хронічно хворих дітей 

збільшується за роки навчання у 2,5 рази, понад 50% учнів вже мають функціональні 

відхилення у діяльності різних систем організму, а 95-97 % випускників завершують шкільне 

навчання з тими чи іншими проблемами у стані здоров’я. Відмічається значне омолодження 

онкологічних захворювань, серцево-судинних. Є випадки інсультів та інфарктів у дітей віком 

до 15 років. 
Найбільш руйнівний вплив на стан здоров’я молоді чинять шкідливі звички. Сьогодні 

в країні спостерігається  тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей 

та молоді, прилучення до нікотину, алкоголю, вживання наркотиків, ранні сексуальні 

зв’язки, рання вагітність дівчат-підлітків. Усе це різко погіршує стан фізичного і психічного 

здоров’я підлітків. 
У дітей та молоді розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття заниженої 

самооцінки, що нерідко спричиняє конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.  
Вибір способу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах 

вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії цей вибір 

зробити непросто і часто він робиться не на користь здоров’я. 
Вирішення цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу реформування 

освіти в Україні. Виправити ситуацію можна комплексом заходів, серед яких належне місце 

посідають заходи системи загальної середньої освіти. Передусім йдеться про збереження та 

зміцнення здоров’я учнів, формування мотивації на ведення здорового способу життя в 

навчально-виховному процесі школи.  
Все це можливо лише за умови впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

навчально-виховний процес школи. Технологія – це системний метод створення, 

застосування знань з урахуванням технологічних та людських ресурсів та їхнього 

взаємовпливу, що має на меті оптимізувати форми освіти. 



У зв’язку з виключною важливістю проблематики серед загальної класифікації 

освітніх технологій виокремилася нова група – здоров’язберігаючі технології, які 

об’єднують в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я учнів.  У новому Державному стандарті як одна з 

ключових визначена здоров’язбережувальна компетенція, формування якої неможливе лише 

на уроці «Основ здоров’я». Кожний вчитель-предметник повинен планувати та 

організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я 

всіх суб’єктів педагогічного процесу, за умови постійної взаємодії з учнями, батьками, 

медичними працівниками та шкільними психологами. 
Здоров’язберігаючі технології реалізуються через такі напрями освітньо-виховної 

діяльності: 
1) створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку; 
2) організацію навчально–виховного процесу з урахуванням його психологічного та 

фізіологічного впливу на організм учня; 
3) розробку і реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я і 

профілактики шкідливих звичок; 
4) корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і 

медичних заходів; 
5) медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного 

розвитку школярів; 
6) функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання 

стресів, тривожності; гуманного підходу до кожного учня, формування доброзичливих і 

справедливих відносин у колективі; 
7) контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного 

процесу; нормування навчального навантаження і профілактики стомлюваності учнів; 
8) організацію збалансованого харчування учнів у школі. 

Компетентність людей у світі небезпек та способах захисту від них – необхідна умова 

досягнення безпеки життєдіяльності. На сьогодні ми бачимо зростання основних 

небезпечних чинників, які сягають до 150 і збільшуються в геометричній прогресії при 

зростанні науково-технічного прогресу в арифметичній. Діти і доросле населення на 

кожному кроці наражаються на велику кількість небезпек, часто навіть не підозрюючи про їх 

існування. Зросла кількість небезпечних чинників і у побуті.  
Вищеперераховані дані спонукали педагогічний колектив Нерубайської ЗОШ №2 до 

відкриття експериментального майданчика  (керівник Нечипоренко Л.М.). Темою 

експерименту стала проблема: «Розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів 

засобами природничих дисциплін відповідно до нового державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти». Хочеться відмітити, що наразі така робота є дуже 

актуальною і своєчасною.  
На базі Нерубайської ЗОШ № 2 проходять спецкурси для 10-11 класів, що 

продиктовані достатнім рівнем знань учнів з природничих дисциплін. Це сприятиме 

розумінню явищ, які лежать в основі небезпек, а отже формуванню свідомого ставлення до 

небезпек, тобто здатність ідентифікувати небезпеку, передбачити її негативний вплив, 

зменшити його, або уникнути небезпеки та свідомо діяти у разі  виникнення такої. Згідно з 

планом експерименту нині розроблені та вдосконалюються програми «Фізичні основи 

безпеки життєдіяльності» та «Географія в небезпечних чинниках» та відповідні посібники до 

цих програм; розпочата робота над програмою і посібником спецкурсу «Шкідливі звички – 
загроза системам організму людини». 

Педколективом та співробітниками школи забезпечується комплексний підхід до 

формування особистості безпечного типу. Школою запроваджена робота лекторію для 

батьків з питань безпеки життєдіяльності та здорового способу життя. Також розроблено та 

запропоновано сільській Раді проект «Система роботи громади і школи по формуванню 

культури здоров'я та безпечної життєдіяльності».  
У здоров’язберігаючих освітніх технологіях застосовуються дві групи методів: 

специфічні (притаманні тільки процесу педагогіки) та загально-педагогічні (застосовуються 



в усіх випадках навчання та виховання). Тільки оптимальне поєднання цих методів згідно з 

методичними принципами може забезпечити успішну реалізацію комплексу завдань 

здоров'язберігаючих технологій навчання. 
Як ми бачимо на практиці, використання методів та прийомів залежить від 

професійної компетенції педагогічного колективу та особистої зацікавленості кожного 

вчителя, від налаштування адміністрації ЗНЗ на збереження здоров’я всіх учасників 

навчально-виховного процесу.  І лише інтегративний підхід, міжпредметні зв’язки та 

професійно підготовлені вчителі можуть втілити в шкільне життя та забезпечити 

комплексний підхід до формування особистості безпечного типу.  
Освітня система повинна й має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес 

здоров’язберігаючим і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних 

школярів, а про майбутнє України. 
Формування основ здорового способу життя через освіту, створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів державної 

політики у галузі освіти. У цьому контексті найважливішими завданнями сучасного вчителя 

є використання здоров’язбережувальних освітніх технологій, поєднання рухового і 

статичного навантаження, створення емоційно сприятливої атмосфери навчання, 

формування в учнів усвідомлення цінності здоров’я та життя, навичок безпечної поведінки, 

культивування здоров’я.  
Однак, найбільше формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 

відбувається на уроках «Основи здоров’я», тому вчителі, які викладають цей предмет мають 

прикладати найбільші зусилля  щодо її формування. На думку більшості педагогів, предмет 

«Основи здоров’я» сприяє формуванню в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя, розвитку здоров’язберігаючої компетентності у дітей та підлітків. Моніторингові 

дослідження показали, що 96 % учнів подобається цей навчальний предмет, а  90 % − хотіли 

б вивчати його наступного року. Усі респонденти підкреслюють, що на уроках із ними 

відпрацьовуються життєві та спеціальні навички. Більше половини учнів підкреслили, що на 

уроках основ здоров’я їх навчають толерантному ставленню до ВІЛ-інфікованих людей; 

майже всі підлітки обізнані про шкідливий вплив на організм людини тютюнокуріння, 

вживання алкогольних напоїв, наркотиків; використовують набуті знання, уміння і навички у 

повсякденному житті; обговорюють питання здоров’я та безпеки з батьками, рідними та 

друзями. 
Разом з тим результати досліджень застерігають, що поінформованість школярів про 

ризики для здоров’я та негативний вплив на їх організм психо стимулюючих речовин 

(нікотину, алкоголю, наркотиків) не завжди підкріплюється відповідною поведінкою 

кожного третього підлітка. Отже, нагальною залишається потреба у формуванні основ 

здорового способу життя учнів через навчальний предмет «Основи здоров’я».    
Особливості викладання предмету. Навчальний предмет «Основи здоров’я» 

базується на знаннях валеології, біології, психології, філософії, гігієни, безпеки 

життєдіяльності тощо. В його основу закладено сучасну педагогічну концепцію − освіта на 

основі життєвих навичок. Мета інтегрованого предмета «Основи здоров’я» – формування в 

учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового 

способу життя, життєвими навичками безпечної для життя та здоров’я поведінки. Оновлений 

зміст навчального предмета та ефективна інноваційна технологія викладання сприяють 

формуванню здоров’язбережувальної компетентності особистості, відповідального 

ставлення до свого життя, дають можливість розвивати життєві навички, формувати 

валеологічну культуру, сприяють особистісному розвитку та самореалізації людини.  
За своїм призначенням, змістом, методами навчання навчальний предмет «Основи 

здоров’я» суттєво відрізняється від інших предметів: 
 - необхідністю впливати на свідомість і поведінку учнів;  
- спрямованістю на формування у дітей позитивних цінностей, знань, ставлень, умінь і 

навичок, які зменшують ризик виникнення поведінкових проблем і підвищують 

особистісний потенціал учнів для їхнього гармонійного розвитку та життєвого успіху;  



- послідовністю впливів на шкільну політику і створення сприятливого 

здоров’язберігаючого освітнього середовища для посилення мотивації та ефективності 

навчання.  
Зміст програми предмета «Основи здоров’я» структуровано на основі таких 

принципів, як науковість, доступність, системність, наскрізність, безперервність, практична 

цілеспрямованість, інтегрованість, динамічність, відкритість, гуманізація, плюралізм, 

дисперсність, превентивність.  
Зміст навчального матеріалу у програмі складається з двох частин: понятійного і 

діяльнісного, який складається з вправ для відпрацювання ключових умінь і навичок щодо 

збереження життя і зміцнення здоров’я. Виконання зазначених вправ є обов’язковим 

елементом навчальних занять відповідної тематики. Знаком * позначено вправи, які слід 

виконувати не лише в класі, а й вдома з допомогою батьків.  
Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи є наскрізними 

для всієї основної школи. У кожному класі зміст, обсяг і послідовність пропонованої учням 

інформації, організація її засвоєння змінюються відповідно до зростаючих пізнавальних і 

психологічних особливостей учнів. За умови дотримання державних вимог до результатів 

навчання послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних планах 

можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого плану школи, 

необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в яких відбувається навчально-
виховний процес (наближення епідемій, стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо).  

Загальний підхід, яким повинен керуватися кожний педагог при реалізації програми у 

різних класах, – це викладання предмета з урахуванням вікових можливостей та потреб 

школярів.  
Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації учнів не лише на вибір 

здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й 

вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.  
 Успішна реалізація програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» можлива 

лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного 

процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що передбачає й уможливлює: 
1) особистісно орієнтоване навчання;  
2) збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно значущим матеріалом;  
3) використання інтерактивних методів навчання;  
4) стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовну диференціацію та 

індивідуалізацію вивчення цього предмета;  
5) роботу учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних 

матеріалів;  
6) відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;  
7) створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами навчально-виховного 

процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, громади) та вільного вибору учнями навчальних 

завдань і способів поведінки;  
8) залучення учнів до самооцінювання різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку 

життєвих навичок;  
9) багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів;  
10) залучення до активної співпраці сім’ї та громади.  

Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, 

толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя 

має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що 

ґрунтуються на активній участі всіх учнів: роботі в групах, обговоренні, мозкових штурмах, 

розробці концептуальних карт, рольових іграх, дискусіях, творчих проектах, інтерв’ю, 

аналізі життєвих ситуацій, екскурсіях, моделюванні розв’язання проблеми тощо.  
Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем. 
Для того, щоб поближче ознайомитись з використанням інтерактивних технологій на 

уроках з основ здоров’я, розглянемо деякі з них. 



Робота в групах – це улюблена і найуживаніша в навчальному процесі технологія. 

Дискусії та обговорення можна проводити цілим класом. Однак вони набагато ефективніші, 

коли їх проводять у групах (зокрема, якщо клас великий, а час обмежений). Групове 

обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника. Дискусія 

допомагає уточнити власні уявлення, усвідомити почуття і ставлення. Обговорення в групах 

дає змогу учням більше дізнатися один про одного, стимулює вільний обмін думками, 

збільшує вірогідність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших. Робота в 

групах розвиває життєві навички активного слухання, співпереживання, співробітництва, 

упевненої поведінки і толерантності. Для ефективної організації роботи в групах педагог-
тренер повинен: 
 чітко формулювати мету: вивчити тему, обговорити ситуацію, проблему; сформулювати 

запитання, запропонувати ідеї або варіанти рішень; 
 повідомити скільки часу відводиться на це завдання; 
 сформувати групи (бажано з 2-6 осіб), використовуючи різні прийоми об’єднання; 
 розташувати групи так, щоб учасники кожної сиділи поряд і добре чули один одного; 
 запропонувати групам обрати того, хто записуватиме запропоновані варіанти і 

стежитиме за дотриманням простих правил. Після обговорення на прохання тренера 

протоколісти або бажаючі розповідають про те, як відбувалося обговорення і які рішення 

були прийняті, тобто презентують свою роботу. 
  Можна додати ще кілька рекомендацій для роботи з групами: 
 найкраще розпочинати роботу з групами, що складаються з 2-4 осіб, тому що у 

невеликих групах учням легше подолати сором’язливість; коли ви відчуєте, що учасники 

набули впевненості, групи можна збільшити до 5-6 осіб; 
 краще не доручати учасникам формувати групи за власним бажанням, бо це може 

призвести до образи або дискримінації деяких дітей; формуючи групи, стежте, щоб їх склад 

змінювався якомога частіше; 
 наголосіть на важливості принципу «один за всіх, і всі за одного», що ви єдина команда і 

що усі члени групи мають зробити свій внесок у вирішення поставленого завдання, а успіх 

групи буде залежати від окремого внеску кожного; 
 у деяких випадках доцільно формувати групи за ознакою статі. 

Цікавим та ефективним методом роботи також є “рольова гра”, яка подобається  

учням. 
Рольова гра – неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої 

підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими персонажами, 

які моделюють реальні життєві історії та ситуації. 
Під час рольової гри учасники діють не від свого імені, а демонструють поведінку та 

висловлюють почуття умовного персонажа. Зазвичай це набагато легше, ніж діяти від себе 

особисто. Рольова гра є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає 

змогу «відчути на собі» всі емоції, які можуть виникнути під час такої ситуації, та 

відпрацювати найбільш оптимальну модель поведінки у безпечних умовах. Це також 

допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички емпатії 

(співпереживання). 
Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще зрозуміти і висловити свої 

почуття без побоювання розкритися і бути висміяним. Це – чудова можливість для 

практичного відпрацювання навичок у ситуаціях, близьких до реальних. Рольова гра вимагає 

певних навичок від тренера і від учасників тренінгу. Щоб добре її організувати треба: 
 описати модельну ситуацію, яку треба інсценувати; 
 розказати учасникам, як вони мають діяти, запропонувати сценарій або вони можуть 

надати свій варіант сценарію; 
 відібрати охочих або розкутих енергійних учасників, щоб вони продемонстрували 

сценку перед класом. Оберіть і для себе одну з провідних ролей; 
 використовувати допоміжний реквізит: капелюшки, картки з іменами, костюми, маски – 
усе, що можна виготовити на місці або приготувати заздалегідь; 



 якщо можливо, обіграти ситуацію з гумором; 
 після закінчення сценки обов’язково обговорити її; 
 об’єднати клас у групи, нехай вони зіграють між собою цю чи подібну сценку. Таким 

чином можна уникнути ніяковості, спричиненої необхідністю виступати перед усім класом. 
Отже, застосування інтерактивних технологій під час проведення уроків з основ 

здоров’я є ефективним, привабливим та цікавим методом роботи з учнями, завдяки якому 

підвищується інтерес до уроків з основ здоров’я, так і до мотивації вести здоровий спосіб 

життя, запобігати небезпечним ситуаціям, що оточують людину, застосовувати набуті знання 

на практиці, цінувати і берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих. 
Також актуальним у процесі викладання основ здоров’я є використання 

інформаційних технологій. Його  можна представити у вигляді таких основних блоків:  
 мультимедійні сценарії уроків;  
 перевірка знань на уроці;  
 позаурочна діяльність  

 
Мультимедійні сценарії уроків. 

       Одна з переваг використання ІКТ є різке збільшення часу самостійної роботи. Такий 

процес навчання дозволяє розвивати мислення, активізувати розумові процеси. Робота буде 

творчою, якщо в ній проявляється власний задум учнів, ставляться нові завдання і 

самостійно вирішуються за допомогою отриманих знань. 
Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи:  
Принцип наочності. Дозволяє використовувати на будь-якому уроці ілюстративний 

матеріал, аудіоматеріал, ресурси рідкісних ілюстрацій. Наочність матеріалу підвищує його 

засвоєння учнями, тому що задіяні всі канали сприйняття учнів - зоровий, механічний, 

слуховий і емоційний.  
Принцип природодоцільності. Використання Інтернет матеріалів викликає інтерес 

учнів старших класів. Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому 

етапі вивчення теми і на будь-якому етапі уроку. Подача навчального матеріалу у вигляді 

мультимедійної презентації скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров'я дітей.  
Принцип міцності. Використання уроків-презентацій технічно дозволяє неодноразово 

повертатися до вивченого або матеріалу, що вивчається. Використання навчальних програм 

дозволяє на одному уроці використовувати матеріал попередніх уроків.  
Принцип науковості: перетворення цього принципу при мультимедіа навчанні 

отримує більш фундаментальну основу.  
Принцип доступності: дана технологія інтегрується з технологією диференційованого 

навчання і дозволяє одночасно на уроці виводити на монітор або екран різнорівневі 

завдання, контрольно-тестові завдання, завдання підвищеної складності.  
Принцип системності: використання уроків-презентацій дозволяє розробити систему 

уроків з однієї теми, а також виводячи на екран елементи попередніх уроків, пояснювати 

нове.  
Принцип послідовності: як і на традиційних уроках, навчальний матеріал 

запам'ятовується в більшому обсязі і міцніше.  
Контроль знань на уроці.  
У даному блоці реалізується принцип доступності, комп'ютер виступає в ролі 

робочого інструменту як засіб підготовки та зберігання завдань і тестів та оцінювання знань 

учнів.  
        Тестування з використанням комп'ютера.  
        Вчитель заздалегідь вводить у комп'ютери тест і пропонує учням виконати його. 
Учень працює самостійно протягом 5-10 хвилин. Обсяг і характер завдань дозволяють 

виявити знання за 5-10 хвилин. Подібну роботу на дошці або в зошиті учень здатний 

виконати протягом 15-20 хвилин.  
            На одне завдання є кілька варіантів відповідей. При помилковій відповіді учня 

з'являється підказка: відповідне правило і приклади. При повторній помилці з'являється 

правильна відповідь. Послідовність помилкових дій учня супроводжується виведенням на 



екран коментарів. Робота закінчується виведенням на екран статистичної інформації про 
кількість помилок і виставленням оцінки. У підсумку, вчитель бачить реальні знання, а в 

учнів немає претензій до вчителя за виставлену оцінку.  
Результатом навчання має стати «пакет» життєвих навичок, соціально-психологічних 

компетентностей, спеціальних навичок, які допоможуть учням вести здоровий і 

продуктивний спосіб життя.  
Важливою умовою забезпечення оптимальної організації навчально-виховного 

процесу на уроках основ здоров’я за технологією освіти на основі розвитку життєвих 

навичок та практичної реалізації завдань здоров’язбережувальної освіти є створення у 

кожному навчальному закладі кабінету основ здоров’я та тренінгового кабінету. 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011                       № 

1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 
у 2016/2017 навчальному році 8 класи загальноосвітніх навчальних закладів, перейдуть на 

навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

якими можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України за адресою: 

www.mon.gov.ua. 
         Для учнів 9– 11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі 

Міністерства від 01.06.2012 року №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із 

базових дисциплін» (Інформаційний збірник та коментарі    Міністерства  освіти і  науки,  

молоді та спорту України №17-22, 2012 р.). 
 Звертаємо увагу вчителів, які викладають  предмет «Основи здоров’я», що на 

вивчення предмета «Основи здоров'я» в 5 та 8  класах усіх загальноосвітніх навчальних 

закладів відповідно до Типових навчальних планів передбачена  1 година на тиждень.              
Робочі навчальні  плани на 2016/2017 навчальний рік  складаються: 

- для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 року                    № 572, із змінами згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460; 
- для 5-8 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 року № 409 (в 

редакції наказу МОН України від 29.05.2014 року №664), із змінами згідно з наказом МОН 

України від 12.12.2014  № 1465; 
- для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009 №66; 
- для 10-11-х класів – за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657; 
Для спеціалізованих шкіл(класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, 

гімназій, ліцеїв, колегіумів:  
5-8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в 

редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 №1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації);  
9 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009 №66;  
10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657; 
Для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:  
1-4 класи-за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.20111 року №572, із змінами згідно з наказом 

МОН України від 16.04.2014 №460 (додатки 4-5);  

http://www.mon.gov.ua/


5-8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 

ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 №409 ( в 

редакції наказу МОН України від 29,05.2014 №664), із змінами згідно з наказом МОН 

України від 12.12.2014 №1465;  
9 класи – за Типовим  навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, 

затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 №182. 
Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих 

предметів:  
8 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ 

ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в 

редакції наказу МОН від 29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 №1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації;  
9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 23.05.2012 № 616. 
Забезпечити роботу факультативів або курсів за вибором слід за  затвердженими 

програмами відповідно до Листа МОН України 07.05.2012                       № 1/9-341.  
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами 

щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом 

управління освітою. Варіант Типового навчального плану (з вибором мови навчання, з 

вивченням двох іноземних мов, з вивченням християнської етики чи етики, з вибором 

профілю навчання тощо) навчальний заклад обирає самостійно в залежності від типу 

закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх батьків та з урахуванням кадрового 

та матеріально-технічного забезпечення. 
Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж рекомендаціями, 

як і минулого року (лист МОН України від 11.06.2014                           №1/9-303).  
         

 Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами 

"Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та 

безпечної поведінки здійснюється в рамках предмета "Основи здоров'я" та інтегрується 

частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових Типових навчальних 

планів. 
 

Список електронних ресурсів для вчителів, які викладають предмет «Основи 

здоров’я» 
1. http://mon.gov.ua 
2. http://iitzo.gov.ua 
3. http://vzvo.gov.ua 
4. http://autta.org.ua/ua/materials/material/SHkola-druzhnya-do-ditini/ 
5. http://who.org 
6. http://ufpa.com.ua 
7. www.msf.org.ua 

8. www.unaids.org 
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